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NATURALNE KURACJE ANTYNOWOTWOROWE 
 

UWAGA: Od dnia 01.06.2018r. macerat Kapsaicyny, RSO oraz inne kuracje w płynie będą wysyłane w 
butelkach plastikowych PET. Zaprzestajemy wysyłki w butelkach szklanych, ponieważ mamy coraz więcej 
uszkodzonych przesyłek w transporcie i pomimo ubezpieczenia paczek nie otrzymujemy żadnego zwrotu z 

tego tytułu… Zawsze to nasza wina, podobno źle pakujemy przesyłki co jest absurdem. 
 
Witam Państwa serdecznie! Proszę poświęcić kilka minut na lekturę tej broszury, ponieważ naprawdę warto! 
Życie i zdrowie mamy tylko jedno i aż jedno... Aktualne wiadomości na temat kuracji znajdą Państwo na 
naszej stronie WWW a te najważniejsze w dziale Kompedium, który znajduje się pod adresem 
www.kapsaicyna.eu/kompedium Dział ten jest uzupełniany w miarę możliwości i pojawiania się ciekawych 
oraz godnych uwagi nowości, które mogą pomóc Państwu w walce z chorobą nowotworową. Z kolei zawsze 
nową wersję tej broszury można pobrać ze strony: www.kapsaicyna.eu/pliki/informator.pdf 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jeżeli szukają Państwo porady NATUROPATY i ZIELARZA w zakresie naturalnych kuracji anty-
nowotworowych to proszę o kontakt w celu umówienia spotkania lub też, jeżeli nie ma takiej możliwości 
to mogą Państwo skorzystać z konsultacji telefonicznej. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
W tej broszurze znajdą Państwo zestawienie kuracji (w oparciu o kilku letnie doświadczenie w walce z 
różnymi nowotworami z grupą ponad już 500 chorych), z których uważamy, że powinni skorzystać Państwo 
w walce z nowotworem. 
 
W pierwszej kolejności zapraszam do odwiedzenia naszej strony www.kapsaicyna.eu Jeżeli są Państwo 
chorzy, to na Państwa miejscu rozpocząłbym (tak jak i inni) niezwłocznie podstawową kurację takimi 
produktami jak: Kapsaicyna z Amigdaliną (witaminą B17) wraz z Witaminą C, całość dodatkowo wspomagana 
ziołami wg. receptur O. Klimuszko  i dr Zielińskiej lub RSO (w formie maceratu: RSO=Roślinny System Obronny 
– nie mylić z marihuaną) oraz kuracją dr. Simoncini'ego (Soda Oczyszczona). Dobrze jest zastanowić się nad 
wprowadzeniem pozostałych suplementów, których wykaz znajdą Państwo w tej publikacji. 
 
Oczywiście decyzja należy do Państwa, ale nie ma sensu zwlekać i odkładać jej „na później”. Zdrowie mamy 
jedno, tylko jedno. W tej chwili (a jest ich naprawdę dużo) przedstawione tutaj Państwu kuracje to najlepsze 
zestawienie (na podstawie doświadczenia osób je stosujących), jakie można wprowadzić do walki z 
chorobami nowotworowymi. W niektórych znanych nam przypadkach już po 1-wszym a u niektórych już po 
3-6 miesiącu trwania Kuracji choroby ustępują, zatrzymują się w rozwoju lub stopniowo znikają. Nie jest to 
"czcza" gadanina, lecz fakty, które są poparte relacjami osób, z którymi utrzymujemy stały kontakt. W 
Internecie jest dużo takich relacji, a my, jako jedyni popieramy je dowodami w postaci bezpośrednich 
telefonicznych kontaktów do tychże chorych stosujących te kuracje. 
 
I tu w tym miejscu podaję kontakty (nr telefonów) do chorych, którzy piją Kapsaicynę i gryzą pestki oraz 
stosują dodatkowe kuracje i mają się dobrze a nawet bardzo dobrze! Nie wszyscy (a jest ich kilkuset na 
przestrzeni kilku lat) wyrazili na to zgodę, ale kilka - kilkanaście nr telefonów mogę udostępnić i nie robię z 
tego problemu – tajemnicy. Nr tel. W dalszej części broszury. 
 
Mam nadzieję, że dla Państwa nie jest jeszcze za późno i że jest to jeszcze w miarę łagodne stadium choroby 
w miarę szybko zdiagnozowane i wykryte. Trzeba mieć świadomość, że są przypadki, w których już nic nie 
pomoże niestety... Dzieje się tak, ponieważ leczenie szpitalne (chemia, operacje, naświetlanie) to tylko i aż 
tylko 2-4% szans (wg. oficjalnych statystyk) na przeżycie do  5 lat po w/w zabiegach a czas niestety "leci" 
nieubłaganie obniżając nasze szanse na wyjście z choroby. Dodatkowo chorzy zwlekają z podjęciem 

http://www.kapsaicyna.eu/kompedium
http://www.kapsaicyna.eu/pliki/informator.pdf
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jakiegokolwiek leczenia; u niektórych stawia się nietrafną diagnozę. Proszę nie czekać – zwlekać, lecz 
rozpocząć kurację najszybciej jak to możliwe zarówno już w chorobie, jak i nawet profilaktycznie. 
Robią to Państwo dla siebie i swoich bliskich. W zasadzie nie ma innej alternatywy do leczenia szpitalnego 
jak spróbować tego, co dała nam Matka Natura. Czas tak jak pisałem nie gra na naszą korzyść. Kurację 
(prawidłowo) należy prowadzić co najmniej 3-6 miesięcy i jej nie przerywać po kilku dniach czy też tygodniach 
widząc brak postępu w powrocie do zdrowia. Następnie po poprawie stanu zdrowia kuracje stosujemy w 
zasadzie do końca życia ale profilaktycznie w obniżonej o połowę dawce. 
 
Po pierwszym miesiącu (i kolejnych) trwania kuracji wystarczy wykonać badania kontrolne krwi (markery 
nowotworowe i inne badania) a sami się Państwo przekonają czy kuracja jest skuteczna  i jak zareagował na 
nią nasz organizm. 
 
Kuracje można łączyć z leczeniem szpitalnym, lecz należy poinformować o tym lekarza prowadzącego. Jest 
to sama natura (papryka, olej, witamina C oraz pozostałe) ale należy o tym porozmawiać z lekarzem. Lekarze 
i tak mają swoje zdanie na ten temat... Ale to już inna historia... 
 
Aby nie drażnić układu pokarmowego w czasie przyjmowania Kapsaicyny (żołądek, wątroba, jelita) stosować 
należy równolegle wraz z nią Ostropest Plamisty (najlepiej zmielony). 
 
Dodatkowo można (a nawet trzeba) pić zioła wg. receptur Ojca Klimuszki i dr. Zielińskiej ponieważ działają 
dobroczynnie w procesie wspomagania organizmu w walce z chorobą nowotworową. Dla każdego chorego 
zalecane a wręcz obowiązkowe zestawy to 1-2-3-4 (działają ogólnie na nowotwory) + ewentualnie inne 
dodatkowe ukierunkowane zioła lub zestawy po zlokalizowaniu nowotworu (w jakiej części ciała się 
znajduje). Coraz więcej chorych, z którymi jestem w kontakcie melduje o pozytywnym działaniu ziół. Dla 
osób, które nie chcą pić dużej ilości parzonych ziół przygotowaliśmy macerat RSO (Roślinny System Obronny) 
nie mający nic wspólnego    z marihuaną. O RSO można poczytać poniżej i w załączonej ulotce nt. dawkowania 
kuracji. 
 
Wszystkie te kuracje mogą Państwo przygotować we własnym zakresie. Aby nie tracić czasu, ponieważ 
przygotowanie we własnym zakresie kuracji to czas ok. 2-3 tygodni (np. Kapsaicyna i wcale nie jest tańsze)  
mogą Państwo skorzystać z oferty zakupu gotowych produktów. Pozwoliłem sobie przygotować stosowne 
zestawienie kuracji. Nie każdy masz czas i głowę do działania oraz sklepy w pobliżu, gdzie można wszystko 
kupić. Dodatkowo proszę pamiętać, że przygotowanie np. RSO i Kapsaicyny to czas od 2-3 tygodni... 
 
Naszą Kapsaicynę i inne produkty można kupić na Allegro (zapraszam do skorzystania z tej formy zakupu i 
płatności). Nasza nazwa użytkownika na Allegro to „nazdrowko”  
 
Nasze produkty i kuracje można kupić poprzez złożenie zamówienia przez e-mail'a. Po złożeniu zamówienia 
otrzymają Państwo kosztorys zamówienia i dane do przelewu. Po pojawieniu się zapłaty niezwłocznie 
wysyłamy przesyłkę. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 
 
Odnośnie zakupu Amigdaliny w płynie (zastrzyku). Zakupu tylko i wyłącznie dokonają Państwo u producenta 
w Meksyku. Oczywiście są też pośrednicy… Koszt dość duży (kilkaset zł) i mnóstwo problemów jak paczka 
dojdzie do Polski (Urząd Celny). Amigdalina w płynie nie znajduje się na liście leków dopuszczonych do obrotu 
i sprowadzenie jej do PL to przestępstwo. Co do witaminy C dożylnie - kolejny problem, pielęgniarki muszą 
mieć zlecenie na zastrzyk od lekarza rodzinnego... A i tak kilkudniowa terapia to czasami kilka tys. zł. Co do 
oleju konopnego z THC – potraktujcie ją Państwo jako ostatnią deskę ratunku. Niestety w Polsce taka 
kuracja jest póki co nielegalna... Dodatkowo ciężko jest z kimkolwiek na ten temat porozmawiać a cena 
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nawet i ponad 20tys zł za 60ml (wystarczy na kurację na 3m-ce!) jest nie do zaakceptowania przez wielu 
chorych... Tym bardziej, że nie można jej ot tak przerywać, choć znam ludzi, którzy brali kredyt na ten olej… 
 
UWAGA: proszę uważać na krążące po Internecie podróbki Kapsaicyny, Amigdaliny i Oleju RSO (z 
Marihuany)! Służę informacjami i przepisami na kuracje dr. Simoncini'ego (Soda Oczyszczona) i Gersona 
(dieta warzywno - owocowa). Opis diety znajdą Państwo w naszym kompendium. 
 
Gdyby byli zainteresowani Państwo zakupem gotowej Kapsaicyny wraz z Amigdaliną i ziołami lub innymi 
suplementami lub mieli jakiekolwiek pytania to proszę o kontakt. 
 
Informacje nt. witaminy C dożylnie: 
https://hipokrates2012.wordpress.com/2015/06/06/10-najpotezniejszych-protokolow-witaminowych-cz-
8-protokol-dozylnej-witaminy-c-dr-e-cameron-i-h-riordan/ 
 
Link do klinki wykonujące wlewy witaminy C: 
http://bicomedica.pl/ 
 
Kuracje ziołowe O. Klimuszko i dr. Zielińskiej: 
http://kapsaicyna.eu/pliki/ziola_47.pdf 
 
Amigdalina dożylnie: http://www.cytopharmaonline.com/en/ 

 
Na temat RSO oraz dawkowania pozostałych kuracji można poczytać w rozdziale „DAWKOWANIE”. 
 
Paczkę z zamówieniem możemy przygotować w ciągu 1-3 dni (w zależności, czy wszystko mamy na miejscu). 
 
Po podjęciu decyzji o zakupie i przelewie proszę podać dokładny adres do wysyłki wraz z nr tel. dla kuriera. 
 
Nasze dane do przelewu: 
 
Dariusz Piasecki 
Karczewo 65 
64-061 Kamieniec 
mBank, nr konta: 90 1140 2004 0000 3702 5666 1370 
 
W razie dodatkowych pytań proszę dzwonić lub pisać. 
 
Zgodnie z informacją powyżej podaję kilka nr telefonów do ludzi pijących Kapsaicynę i gryzących pestki wraz 
z wit. C i innymi dodatkowymi suplementami: 600801664, 601973743, 515149865, 512409583, 511185408, 
606790591, 601628676, 698932664, 601505630, 502103457, 603930481, 506927182, 662379980, 
729280996, 668731227 (P. Jacek) oraz Irlandia: +35 3851120355 (P. Janusz). 
 
W razie pytań proszę zadzwonić do tych ludzi i porozmawiać bezpośrednio. W szczególności polecam 2 
ostatnie nr tel. Są to ludzie z największym (tak sądzę) bagażem doświadczeń. Bardzo mili i pomocni. Proszę 
się nie przejmować, że to Irlandia, to nasz rodak - Polak. Myślę, że pozostali chorzy nie będą mieli za złe jak 
się do nich zadzwoni  i poprosi o rozmowę nt. Kapsaicyny i innych kuracji. W końcu im też ktoś kiedyś 
pomógł... Mam ponad 500 kontaktów do ludzi, z którymi zetknąłem się na przestrzeni ostatnich lat, ale nie 
każdy życzy sobie, aby udostępniać jego numer. Jestem jedyną osobą, od którego takie kontakty Państwo 
otrzymają, cała reszta ludzi z Internetu tylko pisze i się przechwala wklejając bezsensowne linki do artykułów, 
z których nic nie wynika... 
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Dawkowanie 

 
Kapsaicyna - macerat: 
codziennie i tak dzień w dzień przez kilka miesięcy pijemy po 1-dnej dużej łyżce „od zupy” przed każdym 
posiłkiem. Jako posiłek rozumiemy śniadanie, obiad, kolację oraz 2-gie śniadanie, podwieczorek czy też 
deser. Posiłkiem nie jest np.: zjedzenie jabłka. Dla złagodzenia ostrego smaku maceratu zaleca się Kapsaicynę 
popijać tłustym mlekiem. Nie wodą!!! Kapsaicynę najlepiej przechowywać w lodówce lub innym chłodnym i 
ciemnym miejscu. Przed użyciem wstrząsnąć i wymieszać. Można ją przechowywać do 6 miesięcy od otwarcia 
butelki. Przy 3 posiłkach dziennie (śniadanie-obiad-kolacja) pijemy 3 łyżki maceratu na dobę. Kapsaicynę 
natychmiast połykamy nie zatrzymując jej na języku, ponieważ jej ostry smak może podrażnić kubki 
smakowe. Dla osób, które nie miały wcześniej kontaktu z ostrymi przyprawami proponuję przyjmować 
równolegle Ostropest Plamisty aby chronić nasz układ pokarmowy. 
 
Amigdalina – jądra pestek Moreli Gorzkiej (Witamina B-17):  
codziennie i również przez kilka miesięcy raz na dobę zjadamy następującą porcję pestek: na każde 5kg wagi 
ciała chorego przygotowujemy 1 pestkę. I tak np.: chory, który waży 100kg powinien w ciągu dnia zjeść 20szt 
pestek. Pestki można gryźć, zmielić lub potłuc w moździerzu. Amigdalina występuje tylko w jądrach pestek 
Moreli Gorzkiej. Proszę na to zwrócić uwagę, czy nie kupują Państwo pestek słodkiej Moreli! Obliczoną porcję 
pestek można przyjąć w kilku porcjach w ciągu dnia. 
 
RSO (Roślinny System Obronny) – nie mylić z marihuaną!: 
 
macerat ten przyjmujemy codziennie 3x na dobę po jednej małej łyżce (po herbacie). Więcej informacji nt. 
RSO znajdą Państwo na końcu tej broszurki. RSO składa się z kilkudziesięciu ziół i mieszanki olejów. 
 
Ostropest plamisty: 
profilaktycznie - osłonowo 2 łyżeczki dziennie zjadamy w czasie posiłku lub stosujemy jako np.: „posypka” na 
kanapkę lub dodatek do surówek i sałatek, możemy też dodać go do herbaty i razem z nią zaparzyć. Można 
a nawet trzeba łączyć go z innymi ziołami np. O. Klimuszko i dr. Zielińskiej. 
 
Czystek: 
1 czubatą łyżeczkę na filiżankę zalać wrzącą wodą i zaparzać ok. 8-10 minut. Profilaktycznie pijemy 1 - 2 
szklanki dziennie. I to ziółko można łączyć z innymi mieszankami ziołowymi. 
 
Witamina C – Ceviforte C1000 – przyjmujemy min. 1 x kapsułkę do max. 3szt. dziennie lub 
Acerola – witamina C – przyjmujemy min. 2 x kapsułki do max. 6szt. dziennie lub 
Kwas L-Askorbinowy lewoskrętny (witamina C) – przyjmujemy min. 1g do max. 3g dziennie 
 
Witaminy C nie da się „przedawkować”, więc można przyjmować jej więcej, ale należy liczyć się z 
pojawieniem się biegunki... 
 
Spirulina – przyjmujemy 3x dziennie po 1-2 kapsułki 
 
Grzybki Reishi – Maitake – Shiitake – przyjmujemy 2 kapsułki dziennie 
 
Soda oczyszczona - kuracja dr. Simonncini  (czysta chemicznie! Nie proszek do pieczenia!!!) – 2x dziennie 
1-dna łyżeczka od herbaty na szklankę letniej wody + koniecznie cukier Ksylitol lub miód lub syrop klonowy 
w takiej samej ilości. Kurację prowadzić przez co najmniej przez 10 dni, po 10-ciu dniach picia Sody 3 dni 
przerwy i taki cykl powtórzyć 3 razy. Kontrolować pH aby miało alkaliczny odczyn. Zaleca się równoległe 
stosowanie witaminy K2. 
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Przepisy na inne kuracje i diety np.: kuracja Gersona (dieta warzywno – owocowa + lewatywy                                    
z kawy) oraz dieta dla pacjentów onkologicznych znajdą Państwo na naszej stronie WWW. 
 
Zioła O. Klimuszko i dr. Zielińskiej (do zaparzania) 
 
Z informacji, które posiadamy od osób stosujących różne naturalne kuracje oraz z forów internetowych 
bardzo dobrze jest wprowadzić do swoich kuracji zioła do picia wg. receptur O. Klimuszki i dr. Zielińskiej.   Dla 
każdego chorego (bez względu na stan) są to 4 pierwsze zestawy tj. 1-2-3-4. Znając lokalizację nowotworu 
można włączyć do picia dodatkowe zioła. Opisy mieszanek ziołowych i ich dawkowanie znajdą Państwo na 
naszej WWW. Możecie też Państwo zamówić gotowe zestawy za naszym pośrednictwem (w przypadku, gdy 
w pobliżu nie mają Państwo dostępu do sklepu z ziołami). Zestawy ziół 1-2-3-4 to koszt 55,00zł za zestaw. 
Zestaw składa się z 8 różnych ziół.  
 
UWAGA!!! 
Proszę NIE kupować gotowych mieszanek ziołowych z opisami typu „zioła Ojca xxx”, zioła Brata xxx”, 
ponieważ nie wiemy tak do końca, co jest w opakowaniu. Zioła muszą być kupione w torebkach i mieszane 
ręcznie w domu z osobnych składników.  
 
RSO (Roślinny System Obronny) 
 
W oparciu o 4 pierwsze zestawy ziół ze starych dobrych i sprawdzonych przepisów O. Kimuszko i dr. 
Zielińskiej (zestawy 1-2-3-4) czyli 36 różnych ziół oraz 4 różnych rodzajów oleju powstał kolejny macerat czyli 
Roślinny System Obronny (RSO – nie mylić z marihuaną), który pijemy codziennie tak jak Kapsaicynę. Dzięki 
temu specyfikowi odbudujemy nasz naturalny system obronny – immunologiczny, bez którego walka z 
nowotworami stoi na z góry przegranej pozycji. Pijąc RSO otrzymamy taki sam efekt jak pijąc zioła metodą 
tradycyjną (zaparzane), lecz dodatkowo dostarczamy bardzo ważne składniki zawarte w 4 różnych rodzajach 
olejów. Skład mieszanek ziołowych znajdą Państwo na naszej stronie WWW, z kolei oleje użyte to 
sporządzenia tego maceratu to: olej z pestek winogron czarnych, olej konopny (nie ma nic wspólnego z 
marihuaną), olej z czarnuszki i olej z Ostropestu Plamistego. Wszystkie oleje tłoczone metodą „na zimno”. 
Macerat RSO można wykonać samemu we własnym zakresie lub kupić gotowy. Jeżeli byliby Państwo 
zainteresowani zakupem to proszę zadzwonić lub napisać. 
 
MASTER TONIC – naturalny antybiotyk. Profilaktycznie przyjmujemy 1 łyżkę na dzień, w czasie choroby 3 
łyżki dziennie. 
 

ZESTAWIENIE NAJLEPSZEJ NATURALNEJ KURACJI ANTY-NOWOTWOROWEJ 
(przygotowane na podstawie relacji z ponad 500 chorymi) 

 
KURACJA PODSTAWOWA: 

1. Kapsaicyna (macerat na bazie papryki Habanero i Oleju Lnianego) 
2. RSO (Roślinny System Obronny, macerat na bazie 4 olejów i 36 ziół) 
3. Amigdalina (jądra pestek Moreli Gorzkiej – Witamina B-17) 
4. Witamina C (kwas L-Askorbinowy lewoskrętny) 
5. Soda Oczyszczona (czysta chemicznie, nie proszek do pieczenia) 
6. Cukier Ksylitol (cukier brzozowy niezbędny do kuracji sodą oczyszczoną) 
7. Błonnik Witalny (m. innymi poprawa pracy jelit) 
8. Ostropest Plamisty (osłonowo na układ pokarmowy) 
9. MMS - Chloryn Sodu (oczyszcza organizm z bakterii, grzybów i pleśni) 
10. Srebro Koloidalne (wzmacnia i poprawia odporność) 
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11. Czystek (usuwa z organizmu toksyny) 
 

Cena kuracji na 1 miesiąc: 415,00zł 
Cena kuracji na 3 miesiące: 785,00zł (waga paczki ok. 15kg) 
 
 
KURACJA DODATKOWA (proszę rozważyć wprowadzenie dodatkowych n/w suplementów): 
 

12. Master Tonic – naturalny antybiotyk na choroby około nowotworowe (przeziębienia itp…) 30,00zł 
13. Graviola 20,00zł (obszerne informacje w ulotce na www.kapsaicyna.eu/kompedium) 
14. Vilcacora 30,00zł (obszerne informacje w ulotce na www.kapsaicyna.eu/kompedium) 
15. Detox – ziołowe oczyszczanie 25,00zł 

 
Cena kuracji dodatkowej na 1 miesiąc: 105,00zł 
Cena kuracji dodatkowej na 3 miesiące: 275,00zł 
 
Koszt wysyłki kurierskiej +25,00zł 
Koszt wysyłki zagranicznej – ustalamy indywidualnie wg. cennika firmy kurierskiej. 
 
Do powyższych kuracji WARTO WPROWADZIĆ inne dodatkowe suplementy diety takie jak: Grzybki, 
Spirulina, Chlorella, Minerały oraz witaminy, które przybliżą nas do wyjścia z choroby, jaką jest nowotwór. 
Nie sposób tu wymienić wszystkich składników, podaję te, które niezmiennie przewijają się w informacjach, 
które otrzymuję od osób „walczących” w naturalny sposób z rakiem. Bardzo ciekawą pozycją jest MMS i 
SREBRO KOLOIDALNE, które stosuje coraz bardziej liczna grupa chorych, z którymi mam kontakt. Lista 
chorób, które leczą te dwie pozycje jest imponująca. Zapraszam do lektury na 
www.kapsaicyna.eu/kompedium 
 
Ważną pozycją jest „Master Tonic” (wykonany domowym sposobem) - naturalny antybiotyk, stosowany 
równocześnie w leczeniu pospolitych chorób towarzyszących chorobom nowotworowym.  
 
Ponadto proszę wprowadzić zalecenia i wskazówki wynikające z diety Gersona oraz pozostałych diet 
układanych dla pacjentów onkologicznych. Diety te propagują zdrowy tryb odżywiania oraz wspomagają 
równocześnie walkę z chorobami nowotworowymi.  
 

OFERAT ZAKUPU GOTOWYCH KURACJI I PRODUKTÓW  
WSPOMAGAJĄCYCH WALKĘ Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI 

 
1. Kapsaicyna 

 
Kapsaicyna 1l 100,00zł, Kapsaicyna 3l 250,00zł, Kapsaicyna 4l+2l gratis = 6l 400,00zł 

 
Uwaga! Kapsaicyna w butelce 1l wystarcza na ok. 1-den miesiąc kuracji,  

kupując 3 lub 6l oszczędzacie 50 lub 200zł (w stosunku do ceny butelki 1l) 
 

2. Amigdalina 150g pestek Moreli Gorzkiej 10,00zł (wystarcza na 1-den miesiąc kuracji) 
3. RSO (Roślinny System Obronny) - nie mylić z olejem z marihuany, który w PL i EU jest nielegalny! 

Butelka 0,5l (na jeden miesiąc) 100,00zł natomiast 3 butelki 1,5l (kuracja na trzy miesiące) 250,00zł 
4. Ostropest plamisty 1kg 25,00zł 
5. MMS – Chloryn SODU 28% buteleczka 100ml - 29,00zł, 5 buteleczek po 100ml w cenie 116,00zł 
6. Czystek 200g 20zł, Czystek 500g 50,00zł 
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7. Witamina C – Ceviforte C-1000 15,00zł za 30szt kapsułek (1-mc) 
8. Acerola SWANSON 500mg opakowanie 60 kapsułek 40,00zł (1-mc) 
9. Kwas L-Askorbinowy lewoskrętny 1kg (Witamina C) 60,00zł (na 6-mcy) 
10. Witamina C LIPOSOMALNA 1000mg (bardzo duża wchłanialność na poziomie 95% porównywalna do 

wlewów dożylnych) opakowanie 60 kapsułek (na 1-mc) 130,00zł 
11. Spirulina 100g - 400 pastylek 25,00zł (1-mc) 
12. Chlorella 100g - 400 pastylek (na 1-mc) 25,00zł 
13. Grzybki Reishi + Maitake + Shitake opakowanie 60szt. 35,00zł (1-mc) 
14. Soda oczyszczona czysta chemicznie (do kuracji dr. Simonncini) 1kg 10,00zł 
15. Cukier Ksylitol (niezbędny do kuracji Sodą Oczyszczoną) 1kg 40,00zł 
16. Błonnik witalny 1kg 50,00zł (6-mcy) 
17. Multi Minerały – 8 niezbędnych minerałów (magnez, wapń, żelazo, cynk, mangan, miedź, 

molibden, selen) op. 60 tabletek (na 1-mc) 30,00zł 

18. Witaminy B Multi-B-Complex - 8 najważniejszych witamin z grupy B: wit. B3, B5, B6, B2, B1, B9, B7, 
B12 op. 30 tabletek (na 1-mc) 15,00zł 

19. Algi Complex – 3w1: spirulina, czerwona koniczyna, lucerna w jednym op. 60 tabletek (na 1-mc) 
25,00zł 

20. Ziołowe oczyszczanie DETOX - oczyszcza wątrobę, krew, nerki i cały organizm: (szałwia, tymianek, 
czosnek, fiołek trójbarwny (bratek), mniszek lekarski, skrzyp polny, morszczyn, pokrzywa, koniczyna 
czerwona) op. 60 tabletek 25,00zł 

21. Zioła O. Klimuszko i dr. Zielińskiej do zaparzania i picia. Do wyboru 47 różnych mieszanek ziołowych 
do samodzielnego przygotowania. Zestaw składa się z 8-9 ziół. Cena za zestaw to 55,00zł. 1-den 
zestaw wystarczy na ok. 3 tygodnie kuracji). Polecamy RSO – macerat na bazie 36 ziół i 4 rodzajów 
oleju. 

22. Plastry KINOKI. Plastry przyklejane do stóp na noc, ich celem jest usunięcie z organizmu toksyn. Cena 
za opakowanie 10szt. plasterków to 5,00zł, kuracja na 1-den miesiąc to koszt 30,00zł 

23. Srebro koloidalne AG-20 „20 ppm” przebadane laboratoryjnie 1l - 29,00zł, 5l - 116,00zł 
24. Graviola (w proszku) 50g – 30,00zł 
25. VILCACORA 100g 30,00zł 
26. Master Tonic 0,5l – 30,00zł Master Tonic Jest to naturalny antybiotyk wytwarzany domowym 

sposobem na bazie octu jabłkowego, czosnku, cebuli, papryki Chilli, imbiru, chrzanu i kurkumy. 
Stosowany przy wszystkich innych „normalnych” chorobach towarzyszących w czasie kuracji 
nowotworowej i nie tylko. MT można przygotować we własnym zakresie. Warto go mieć zawsze pod 
ręką. 

27. Witamina C (buteleczka 50ml/7,5g) w płynie do wlewów dożylnych importowana z Niemiec 
75,00zł/szt. 

28. Witamina C Liposomalna w płynie (360ml płynu z 10g witaminy) Cena: 10,00zł/szt. 
29. Jagody ACAI 100 kapsułek 25,00zł 
30. Acerola 60 kapsułek 20,00zł 
31. Czarnuszka 0,5kg 20,00zł 
32. Czosnek niedźwiedzi 50g 15,00zł 
33. Graviola 30 kapsułek 20,00zł 
34. Guarana 100g 20,00zł 
35. Herbata LAPACHO 100g 15,00zł 
36. Jagody GOI 250g 20,00zł 
37. Młody jęczmień 120 kapsułek 45,00zł 
38. Nasiona CHIA 1kg 25,00zł 
39. Witamina K2 MK7 60 kapsułek 25,00zł 
40. Olejek z Drzewka Herbacianego 25ml 20,00zł 
41. Piperyna 60 kapsułek 25,00zł 



Strona 8 z 28 
 

42. Sól Himalajska różowa i drobno-mielona (ELEKTROLITY) 1kg 10,00zł Zestawienie 84 pierwiastków i 
minerałów zawartych w tej soli znajdą Państwo poniżej. 

43. Żeń Szeń Syberyjski 100g 15,00zł 
44. Srebro Koloidalne ARGENTUM 0,5l 25PPM 30,00zł 
45. Zestaw 4 ziół 200g do przygotowania HERBATKI ESSIAC – 40,00zł  
46. Boswelia Serrata – wkrótce w sprzedaży 
47. Dziurawiec (zioło) – wkrótce w sprzedaży (jest głównym składnikiem leku LIFE 600/612) 

 
NOWOŚCI: 

 
48. Kapsaicyna w kapsułce (3 razy mocniejsza niż macerat): kuracja na 1-den miesiąc 250,00zł, kuracja 

na 3-miesiące 650,00zł Opis tej formy Kapsaicyny znajduje się na końcu informatora. 
49. Olejek z OREGANO 50% w buteleczce 100ml 29,00zł/szt, 5 buteleczek po 100ml w cenie 116,00zł 
50. Woda UTLENIONA 3% - buteleczka 100g 5,00zł 

 

MMS 
 
INFORMACJE OGÓLNE: 
 
Środek mineralny MMS (Miracle Mineral Solution), który oczyszcza wodę, uzyskuje się, łącząc 
bezpośrednio przed użyciem: uwodniony 25-28% chlorynu sodu NaClO2 (wodny roztwór utlenionej soli 
kuchennej) z sokiem z cytryny, w proporcji 1 do 5 na czas ok. 3min a następnie dodając do całości wodę. 
MMS pomaga oczyścić każdy system wodny (w tym nasze ciało) z bakterii, wirusów, robaków, grzybów, 
pierwotniaków. 
NaClO2 oczyszczając wodę jest skuteczny  w przezwyciężaniu: grypy, żółtaczki, opryszczki, ropni, malarii, 
cukrzycy, miażdżycy, AIDS, parodontozy, nowotworów, BSE, stanów zapalnych i wielu innych chorób. Nasze 
ciało w 2/3 składa się wody. 
Uwodniony chloryn sodu, czyli utleniona sól kuchenna w połączeniu z sokiem z cytryny uwalnia ClO2 
/dwutlenek chloru/, który jest bardzo dobrym bakteriobójczym środkiem. Wyjątkowo szerokie spektrum 
działania utrzymuje w zakresie pH 5-8. Powstały z połączenia chlorynu sodu i kwasu cytrynowego MMS 
rozcieńczamy wodą, bo już 1% roztwór utlenia, powodując rozpad w ciągu 5-15 min wiązań zakwaszonych 
komórek oraz zniszczenie różnych pasożytniczych mikroorganizmów. W ten sposób, likwiduje się wzrost 
bakterii beztlenowych odpowiedzialnych za procesy gnilne i wydzielanie przykrych zapachów a także 
wirusów, pleśni, grzybów, pierwotniaków oraz komórek zdeformowanych /np. guzy, torbiele/. 
MMS jest nietrwały, więc używaj go najlepiej natychmiast po przygotowaniu, czyli już po 3 min po 
połączeniu z cytryną i dodaniu wody, nie później jak w ciągu godziny. Jeżeli jednak zamkniesz roztwór w 
szczelnym naczyniu staje się stabilny i utrzymuje swoje utleniające możliwości nawet kilkanaście godzin, 
więc może być w tym czasie użyty do oczyszczania. 
 
MMS reaguje z metalami, dlatego najlepiej używać szklanych naczyń do aktywowania i tworzenia 
roztworów, a suplementację: potasem, jodem magnezem, cynkiem czy innymi pierwiastkami stosować 4-
5h po użyciu MMS! 
 
Produkt MMS Miracle Mineral Solution nie jest suplementem diety, nie jest także środkiem spożywczym. 
Trzeba mieć tego świadomość przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu kuracji z użyciem MMS. Dlatego nie 
kupią go Państwo w Aptece czy też sklepie ze zdrową żywnością, czy też sklepie z ziołami. 
 
 
DAWKOWANIE: 
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Pierwszy raz MMS najlepiej użyć wieczorem przed snem 
 

• Dorośli: 3krople + 15 kropli soku z cytryny + 3min + woda 60ml 
• Nastolatki: 2krople + 10krpoli soku z cytryny + 3min + woda 40ml 
• Dzieci: 1kropla + 5kropli soku z cytryny + 3min + woda 20ml 

 
Po pierwszym użyciu, kierując się reakcjami organizmu /brak mdłości, biegunki/, każdego dnia lub przy 
kolejnych dawkach zwiększamy ilość chlorynu sodu o 1kroplę i wody o 10-20ml z każda kroplą, czyli: 
2/10/40, 3/15/60, 4/20/80, 5/25/100, 6/30/120, 7, 8, 9 itd., docelowo stosujemy 2 krople na każde 10 
kg wagi ciała. 
 

Przeciwwskazaniem do zwiększania dawki jest biegunka, mdłości lub wymioty. 
 
Jeżeli wystąpi gwałtowne oczyszczenie /biegunka, wymioty/, zrób przerwę w stosowaniu MMS-a, odpocznij 
1-2-3 dni, daj organizmowi trochę czasu na wyrzucenie zniszczonych patogenów. Przyjmuj w dniach 
przerwy witaminę C 500mg 2-4xdziennie, pij sok z kiszonej kapusty 1/2 do 1szklanki na dzień, zażywaj 
węgiel aktywny, który zwiąże uwolnione toksyny, pij więcej wody.  
Przy powtórnym użyciu, rozpocznij od dawki, która cię oczyściła.  
 
Obserwuj reakcje organizmu a znajdziesz dla siebie właściwy rytm stosowania i dawki. Gdy ustalisz dla 
siebie właściwą optymalną - maksymalną dawkę stosuj ją w przyszłości od pierwszego dnia kuracji - 
oczyszczania. 

 
• Optymalne oczyszczanie: 1kropla na 10kg na jedno użycie, /stosować 1-3x na dzień, co 4-5godz./  
• Ekstremalne oczyszczanie: 2krople na 10kg na jedno użycie, /1-3x na dzień, co 4-5godz./  

 
PRZYGOTOWANIE: 
 
Do wybranej dawki/ilość kropli dodaj sok z cytryny w proporcji: 1 do 5, odczekaj 3min, dodaj wodę /10-
20ml na 1 kroplę chlorynu/, użyj natychmiast najpóźniej w ciągu godziny, jeżeli smak jest trudny do 
zaakceptowania, możesz wlać zamiast wody wywar z jabłek /kompot bez cukru/ lub świeżo wyciśnięty sok z 
jabłka /z kartonika zabroniony!!!/. 
 

DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O MMS: 
 
Oto kilka zasad stosowania preparatu MMS. Zasady te to jak credo stosowania preparatu, każdy 
rozpoczynający terapię lub ten, kto dopiero o tym myśli powinien je znać by uniknąć problemów, które 
mogą aczkolwiek nie muszą pojawić się w terapii oczyszczania organizmu i tak: 
 
ZASADA nr 1 
Często stosowane dawki są skuteczniejsze. Dawki małe, a stosowane częściej są skuteczniejsze niż dawki 
duże stosowane rano i wieczorem. Dwutlenek chloru (ClO2) pozostaje w organizmie nie więcej niż dwie 
godziny, dlatego rozmiar dawki nie odgrywa aż tak istotnej roli. MMS będzie działał bardziej efektywnie 
przyjmowany w mniejszych dawkach, co godzinę lub dwie, kiedy cały czas operuje w ludzkim organizmie, 
niż przyjmowany w dawkach dużych i rzadkich, kiedy występuje przerwa w jego działaniu 
 
ZASADA nr 2  
Dostarcz organizmowi tak dużo MMS jak tylko można. Należy dostarczyć organizmowi tak dużo MMS jak 
tylko można bez narażania się jednak na niepotrzebne biegunki, mdłości czy wzmożenie stanu 
chorobowego. Zawsze należy zaczynać kurację od jednej kropli, którą aktywujemy, a następnie dawkę 
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można stopniowo podnosić, jeśli jest to możliwe. Tak więc, druga dawka to dwie krople itd. Można dawkę 
podnosić przy każdym zażyciu nawet co godzinę lub dwie aż osiągniemy maximum zalecanych kropli lub 
poczujemy mdłości. 
 
ZASADA nr 3  
Jeśli trzeba obniżyć ilość kropli. Jeśli po zażyciu MMS wystąpi biegunka lub mdłości należy zmniejszyć ilość 
kropli, najlepiej wracając do dawki, przy której czuliśmy się komfortowo. Biegunka spowodowana 
działaniem MMS trwa godzinę lub dwie i chociaż jej wystąpienie jest oznaką procesu oczyszczania 
organizmu to przedłużanie biegunki poprzez zwiększanie dawki wbrew organizmowi może spowodować 
więcej szkody niż pożytku. Nie przestawać zażywania MMS, kiedy niepożądane objawy ustąpią można 
dawkę stopniowo zwiększać. 
 
ZASADA nr 4  
Witamina C neutralizuje działanie MMS. Należy unikać jakiejkolwiek formy witaminy C na dwie godziny 
przed i dwie po zażyciu MMS. Jeśli ktoś stosuje witaminę C o wydłużonym działaniu np. 24 h to niestety 
taką witaminę należałoby odstawić na czas kuracji MMS. 
 
ZASADA nr 5  
Właściwa dieta. Podczas kuracji MMS, choć nie tylko, należy utrzymywać właściwą dietę, która wesprze 
system odpornościowy w walce z wrogimi mikroorganizmami. MMS oczyszcza organizm ze wszystkich 
szkodliwych mikroorganizmów i pasożytów nie dostarcza jednak potrzebnych organizmowi witamin i 
minerałów. Dlatego właśnie należy zadbać o ich dostarczenie ciału w formie odpowiedniej diety czy 
suplementów mineralnych. 
 

UWAGA!!! 
 
Chlorynu Sodu NaClO2 jest produktem, który służy do dezynfekcji urządzeń sanitarnych i uzdatniania wody 
pitnej! Na etykiecie nie znajdziecie Państwo informacji, że wspomaga walkę z różnymi chorobami. Jest 
preparatem chemicznym, przy stosowaniu, którego należy zachować szczególną ostrożność! Preparatu nie 
stosować do oczu i na skórę! Chronić go przed dziećmi!!! Butelka w nakrętce zawiera zakraplacz, dzięki 
któremu jest go łatwiej i precyzyjniej stosować. Oficjalne zastosowanie Chlorynu Sodu to uzdatnianie wody 
pitnej i dezynfekcja urządzeń sanitarnych. 
 
GDZIE I JAK KUPIĆ MMS? 
 
Są różne możliwości zakupu MMS, nie jest to póki co, produkt zakazany i mam nadzieję, że tak zostanie, 
choć nigdy nic nie wiadomo… Zaopatrzyć się w niego można choćby poprzez Internet. Butelka MMS 100ml 
osiąga różne ceny, dlatego proponujemy Państwu zakup MMS za naszym pośrednictwem. Proponujemy 
atrakcyjną i konkurencyjną cenę i tak: 
 
- buteleczka 100ml 30,00zł 
- butelka 0,5l 100,00zł 
 
Zamówienie (tak jak i na inne produkty - kuracje) można złożyć za pośrednictwem e-maila lub strony 
WWW. Mam nadzieję, że treść tej ulotki pomoże w podjęciu właściwej decyzji. 
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VILCACORA - „KOCI PAZUR” 

Zwany jest także korzeniem życia. To naturalny, bardzo ceniony środek przeciwnowotworowy i stymulujący 
naturalna odporność organizmu. Używana w profilaktyce i leczeniu nowotworów. 

Po wieloletnich badaniach prowadzonych w USA stwierdzono, że zioło to potrafi oczyszczać przewód 
pokarmowy i likwidować różne dolegliwości żołądkowo-jelitowe, włącznie z nieżytem żołądka, 
uchyłkowatością jelita grubego, hemoroidami, owrzodzeniem układu pokarmowego, chorobą Crohna 
(zapalenie i owrzodzenie śluzówki jelit), zespołem jelita drażliwego.  

Jak działa Koci Pazur? 

Posiada właściwości immunostymulujące, zwiększając aktywność fagocytów i syntezę krwinek białych. 
Główny alkaloid, rhynchophyllina, uważana jest za środek przeciw nadciśnieniu, rozluźnia komórek 
śródbłonka naczyń krwionośnych, rozszerza obwodowe naczynia krwionośne, hamuje czynności układu 
współczulnego układu nerwowego, obniża tętno i poziom cholesterolu we krwi. Mytraphyllina - alkaloid 
ten posiada właściwości moczopędne, a hirsutinahamuje skurcze pęcherza moczowego i posiada 
właściwości znieczulające miejscowo. Działanie przeciwzapalne może być spowodowane przez hamowanie 
produkcji TNF-alfa. Wyciąg naprawia uszkodzone DNA uszkodzone chemicznie. 

Wskazania do stosowania: 

Wzmocnienie układu odpornościowego i podniesienie sił witalnych organizmu.  

Wspomagająco w leczeniu: chorób alergicznych, astmy, choroby Krohna, nadciśnienia, schorzeń układu 
nerwowego (choroba Alzheimera, depresja, nerwice, choroba Parkinsona), reumatyzmu, artretyzmu, chorób 
skóry, grzybic, zapalenia narządów płciowych i układu moczowego. Wykazuje również 
działanie przeciwzapalne, antymutageniczne (chroniące komórki, DNA), przeciwwrzodowe, antyrakowe, 
przeciwbólowe, detoksykacyjne, obniża ciśnienie krwi, redukuje cholesterol 

 Jak dawkować? 

Roślina ta jest najlepiej przygotowywana jako wywar. Użyj jedną płaską łyżeczkę proszku na jedną szklankę 
wody. Gotuj pod przykryciem 20 minut. Pozostaw do ochłodzenia i osadzenia na 10 minut. Najlepiej jest 
wypijać 2-3 szklanki dziennie. 

UWAGA – KIEDY NIE PODAJEMY WILCACORY: 

w trakcie chemio i radio-terapii (można podawać trzy dni po zakończeniu chemio i radio-terapii, ale 
podawanie należy przerwać trzy dni przed kolejnym cyklem chemio i radio-terapii), pacjentkom w ciąży i 
matkom karmiącym, dzieciom do lat 3 (w wyjątkowych przypadkach decyduje lekarz), pacjentom po 
przeszczepach lub przed planowanym przeszczepem, w przypadku przetaczania krwi oraz preparatów 
krwiopochodnych (można ją podawać trzy tygodnie po przetoczeniu, ale podawanie należy przerwać na 
tydzień przed planowanym przetoczeniem), pacjentom leczonym insuliną i niektórymi hormonami 
sterydowymi, pacjentom trzy dni przed i trzy dni po szczepieniach przeciwko chorobom zakaźnym. 
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GRAVIOLA 

Graviola (znana też pod nazwą Annona muricata czy Guanábana) jest rośliną rosnącą w najcieplejszych 
częściach zarówno Ameryki Południowej, jak Północnej i wykazującą silne właściwości 
przeciwnowotworowe. Jest to niewielkie, około 5-6 metrowe drzewo, które od tysiąca lat rozpoznawane jest 
jako cudowny środek leczniczy w tradycyjnej medycynie południowoamerykańskiej. Wszystkie części tej 
rośliny- kora, nasiona, liście, korzenie, żywica i owoce mają uzdrowicielskie działanie. 

Badania prowadzone nad Graviolą rozpoczęły się już w latach 40-stych ubiegłego wieku i finansowane były 
w głównej mierze przez National Cancer Institute (Narodowy Instytut Raka) i National Institute of Health 
(Narodowy Instytut Zdrowia) w Stanach Zjednoczonych. Co najmniej dwadzieścia niezależnych instytutów i 
laboratoriów potwierdziło, iż związki chemiczne Gravioli, nawet przy małych dawkach, skutecznie niszczyło 
komórki nowotworowe, nie oddziałując przy tym negatywnie na zdrowe komórki. Również w jednym z 
artykułów „Health Science Institute” z 2001 roku mogliśmy się dowiedzieć, iż jedna z wiodących firm 
farmaceutycznych przeprowadziła zakrojone na szeroką skalę badania nad antynowotworowymi 
właściwościami Gravioli. Wykazały one, że preparaty z niej zrobione skutecznie niszczą komórki aż 12 typów 
nowotworu w tym mięsaka płuc, mięsaka trzustki, raka wątroby, raka piersi, chłoniaka, gruczolakoraka 
prostaty, gruczolakoraka jelit czy gruczolakoraka płuc. Okazało się również, że substancje zawarte w Gravioli 
maja 10.000 razy silniejsze działanie antynowotworowe niż jeden z popularniejszych leków stosowanych przy 
chemioterapii- Adriamycin. 

Zdolność Gravioli do niszczenia komórek nowotworowych tkwi w acetogeninach annonaceowych, 
składnikach chemicznych występujących w roślinach z grupy Annonaceae (do których Graviola należy). 
Naukowcy z Uniwersytetu Pardue w Kalifornii dowiedli, że acetogeniny mają silne działanie przeciwrakowe, 
mikrobójcze i insektobójcze. Są one również zdolne, nawet w niewielkich dawkach, do unieszkodliwienia 
komórek rakowych i wstrzymania ich rozwoju. Dzieje się tak, ponieważ inhibitują one procesy enzymatyczne 
zachodzące w błonach tylko i wyłącznie komórek rakowych. Z tego powodu nie niszczą one przy tym 
zdrowych komórek ciała tak, jak ma to miejsce w przypadku chemioterapii. Co więcej, acetogeniny są 
skuteczne w eliminowaniu guzów odpornych na różnego rodzaju terapie i leki. W wyniku odbytej 
chemioterapii komórki rakowe mogą uodpornić się nie tylko na wchodzące w jej skład leki, ale też na te, 
które nie są z nimi spokrewnione pod względem chemicznego składu (zjawisko to nazywa się MDR). Badania 
wykazały również, że aż 14 acetogenin ma niszczycielskie działanie względem komórek nowotworowych a 
13 z nich jest bardziej efektywne w walce z rakiem piersi z MDR niż trzy spośród popularnych leków 
używanych w chemioterapii. 

Ponad to Graviola wzmacnia układ immunologiczny zamiast go niszczyć (co jest skutkiem ubocznym w wielu 
terapiach antynowotworowych). Graviola nie wywołuje uczucia zmęczenia, nudności, nie powoduje utraty 
włosów czy masy ciała. Nawet w przypadku pacjentów w wieku starczym roślina ta przyczyniła się do 
odwrotu choroby w jej zaawansowanych stadiach. Co ważne, Graviola łagodzi też dolegliwości i skutki 
uboczne związane z odbywaniem chemioterapii, co pozytywnie wpływa nie tylko na ciało, ale też 
samopoczucie pacjenta. Kolejnym z wielu dowodów potwierdzających cudowne działanie Gravioli są badania 
kliniczne przeprowadzone w Japonii. Eksperymentowi poddano 18 myszy, którym wszczepiono komórki raka 
płuc. Gryzonie podzielono na trzy grupy, po 6 myszy w każdej. Pierwsza grupa chorych myszy nie 
przyjmowała żadnego antynowotworowego leku, druga grupa otrzymywała chemiczny lek o nazwie 
adriamycyna, z kolei trzecia grupa myszy główną acetogeninę znajdującą się w Gravioli-annonacynę ( w 
dawkach 10mg/kg wagi ciała). Po dwóch tygodniach zaobserwowano następujące prawidłowości: W grupie 
pierwszej, w której nie zastosowano żadnego leczenia, pięć spośród sześciu myszy wciąż żyło. W grupie 
drugiej, gdzie myszom aplikowano chemiczny lek adriamycynę trzy z sześciu gryzoni zdechło, jednak u tych, 
które przeżyły nastąpiło zmniejszenie guza nowotworowego o 54, 6% w stosunku do myszy z grupy pierwszej. 
Natomiast w grupie trzeciej przyjmującej annonacynę z Gravioli przeżyły wszystkie z sześciu myszy a ich guz 
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nowotworowy uległ zmniejszeniu o 57, 9%(również w stosunku do wielkości guza zwierzątek z grupy 
pierwszej). Po dokonanej sekcji zwłok nie stwierdzono śladów toksyczności u myszy, które leczono za pomocą 
substancji zawartej w Gravioli. 

Jednakże Graviola jest pomocna nie tylko w przypadku chorób nowotworowych. Zostało potwierdzone 
naukowo, że jej kora ma właściwości antybakteryjne i przeciwwrzodowe, owoce wzmagają wydzielanie 
mleka u karmiących kobiet, nasiona maja działanie antypasożytnicze, natomiast liście- przeciwpadaczkowe, 
przeciwcukrzycowe, rozkurczowe, uspokajające. Łagodzi ona również stany zapalne i podnosi odporność 
organizmu. Graviolę stosuje się również przy takich dolegliwościach jak nadciśnienie, reumatyzm, schorzenia 
wątroby, astma, bóle artretyczne, problemy ze stawami, choroby skórne, biegunka i gorączka. Guanábana 
(przypomn.- inną nazwa Gravioli) jest też bogactwem składników odżywczych i ma szeroki zasób witamin. Jej 
właściwości zostały potwierdzone w USA, Chinach, Brazylii, Indonezji, Kolumbii, Republice Guyana, Republice 
Dominikana, Puerto Rico, Surinamie, Trinidad i Tobago oraz na Filipinach. Obecnie lecznicze właściwości 
Gravioli zostały opatentowane, przez co najmniej 9 koncernów zagranicznych, a onkolodzy, prywatne kliniki 
i szpitale coraz częściej zalecają ją swoim pacjentom chorym na raka. 

UWAGA!  
 
Polecane przez nas metody leczenia nowotworów są metodami naturalnymi jednak nie należy na tej 
podstawie mylnie wnioskować na temat intensywności ich działania. Zależnie od indywidualnej wrażliwości 
każda z metod może wywołać bardzo silne reakcje, które w przypadkach nieumiejętnego stosowania lub 
łączenia mogą przynieść negatywne rezultaty. Proponujemy, aby każdy z Państwa korzystał z opisywanych 
przez nas metod z rozwagą, ostrożnością oraz pod nadzorem lekarza medycyny alternatywnej. 

 

Plastry KINOKI: 
 

 Usuwa szkodliwe toksyny z organizmu  
 Wspomaga układ krążenia oraz metabolizm  
 Eliminuje bóle głowy i uczucie zmęczenia  
 Działa kojąco na układ nerwowy  
 Pomaga uwolnić się od stresu  
 Eliminuje problemy ze snem  
 Poprawia koncentrację 

  
Plastry detoksykujące są najnowszą i najprostszą metodą oczyszczania organizmu.  Ta metoda jest 
niezwykle wygodna, ponieważ plastry działają wtedy, kiedy Ty śpisz. 
 
Plastry detoksykacyjne to produkt, który w wyjątkowo skuteczny sposób pomaga w detoksykacji 
organizmu.  
Plastry te zdobyły sobie uznanie na całym świecie ze względu na swoje właściwości, łatwość użycia i 
stosunkowo niską cenę.  
Plastry oczyszczające to wynik pracy naukowców, którzy sięgnęli do tego, co stworzyła natura. Wzięto 
różne składniki ze środowiska naturalnego (wyciągi z roślin, minerały i witaminę C), wymieszano w 
odpowiednich proporcjach i umieszczono w łatwym do użycia opakowaniu.  
 

BADANIA NAUKOWE I OBSERWACJE KLINICZNE POTWIERDZIŁY  
ZASTOSOWANIE PLASTRÓW DETOX W LECZENIU: 

 
 Zaburzeń przemiany materii  
 Zaburzeń układu immunologicznego  
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 Przewlekłych infekcji: wirusowych, bakteryjnych, grzybiczych  
 Zaparć (zatwardzenia) i hemoroidów  
 Zmniejszonej odporności organizmu niedowagi i nadwagi (otyłości)  
 Alergii  
 Astmy oskrzelowej  
 Cukrzycy  
 Chorób kobiecych  
 Choroby wieńcowej i miażdżycy naczyń krwionośnych  
 Stanów po udarach mózgu, porażeń i niedowładów  
 Choroby Parkinsona  
 Nerwic wegetatywnych  
 Stanów stresowych i depresji  
 Zaburzeń snu  
 Porażeń mózgowych  
 Chorób zwyrodnieniowych układu kostno-stawowego  

 
SPOSÓB UŻYCIA: 
 

 Plastry należy przyklejać na noc ok. 6-10 godzin na obie stopy  
 Na początek zaleca się stosowanie codziennie, przez okres 2 tygodni do 2 miesięcy w zależności od 

indywidualnych uwarunkowań, tj. ilości toksyn znajdujących się w organizmie, czasu trwania 
choroby i stopnia jej zaawansowania  

 Okłady należy stosować do czasu zniknięcia z nich zanieczyszczeń i wilgoci (po całonocnym użyciu 
okładu). Następnie należy kontynuować kurację, stosując okład raz na tydzień w celu osiągnięcia 
trwałego efektu dobrego samopoczucia  

 Plastry Kinoki można również stosować bezpośrednio na bolące miejsce,  
np. w obrzękach pourazowych, stłuczeniach, bólach głowy, bólach krzyża. W takim przypadku 
plaster może być umieszczony na bolącym miejscu nawet przez 24 godziny.  
W zastosowaniach doraźnych z reguły wystarcza jedno lub co najwyżej kilkukrotne przyłożenie 
okładu  

 Plastry Kinoki same "poinformują" nas swoim wyglądem o ilości toksyn w organizmie. Plaster pełny 
toksyn będzie nabrzmiały ciężki i ciemnoszary, brązowy lub czarny  

 W miarę kuracji da się zauważyć, że z organizmu schodzi coraz mniej toksyn, aż w końcu kolejny 
plaster staje się czysty  

 Plastry Kinoki przeznaczone są do użytku zewnętrznego - wyłącznie na nieuszkodzoną skórę  
 Po jednorazowym użyciu plaster Kinoki należy odkleić i wyrzucić  

 
Przeciwwskazania: 
 

 Plastry Kinoki przeznaczone są do użytku zewnętrznego  
 Nie stosować na uszkodzoną skórę, błony śluzowe,  
 oczy i narządy płciowe  
 Nie stosować w czasie ciąży lub karmienia  
 Nie stosować w przypadku uczulenia na składniki plastrów 
 Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci 

 

 



Strona 15 z 28 
 

Master Tonic 

- naturalny antybiotyk - 

Składniki: 

• 700 ml octu jabłkowego (najlepiej organicznego) 
• ¼ szklanki drobno posiekanego czosnku 
• ¼ szklanki drobno posiekanej cebuli 
• 2 świeże papryki chilli 
• ¼ szklanki startego imbiru 
• 2 łyżki tartego chrzanu 
• 2 łyżki kurkumy w proszku 

 

Przygotowanie: 

Wszystkie składniki (z wyjątkiem octu) wsypujemy do miski, mieszamy. Mieszaninę wsypujemy do średniej 
wielkości słoika, który zalewamy po brzeg octem. Najlepiej, jeśli 2/3 słoika to suche składniki, a resztę 
stanowi ocet. Słoik zakręcamy i energicznie nim potrząsamy. Słoik chowamy do szafki na 2 tygodnie, 
pamiętając, by kilka razy dziennie nim potrząsnąć. Po 14 dniach mieszaninę starannie wyciskamy i 
przecedzamy przez gazę. Tonik gotowy. Nie trzeba przechowywać go w lodówce, przez długi czas 
pozostanie świeży. 

Tonik warto przygotowywać w rękawiczkach z uwagi na ostrą paprykę w składzie. Ma bardzo silny zapach. 

Sposób użycia: 

Płuczemy tonikiem gardło i połykamy. Nie rozcieńczamy w wodzie, ponieważ taki zabieg obniża 
skuteczność. W celu zwiększenia odporności można pić jedną łyżeczkę dziennie i stopniowo zwiększać 
porcję do osiągnięcia jednego małego kieliszka dziennie. Jeśli walczymy z poważniejszą chorobą, pijemy 
łyżkę toniku 5-6 razy dziennie. 

Tonik jest bezpieczny dla kobiet w ciąży i dzieci, ale należy przestrzegać bardzo małych dawek. Składniki są 
całkowicie naturalne i nie zawierają żadnych toksyn. 

Uwaga: Tonik jest bardzo ostry w smaku i daje uczucie gorąca! Warto po jego spożyciu zjeść kawałek 
pomarańczy, cytryny lub limonki by złagodzić uczucie ciepła i pieczenia. 

Moc składników: 

1. Czosnek – to silny antybiotyk o wielu korzyściach zdrowotnych. W przeciwieństwie do antybiotyków 
chemicznych, zabijających miliony przyjaznych bakterii, których potrzebuje organizm, jego jedynym 
celem jest eliminacja szkodliwych bakterii i mikroorganizmów. Czosnek dba o zwiększenie poziomu 
zdrowych bakterii. 

2. Cebula – bliska krewna czosnku, ale ma łagodniejsze działanie. Razem tworzą duet idealny. 
3. Chrzan – skuteczny lek w walce z chorobami zatok i płuc. Otwiera zatkane kanały w organizmie, 

poprawia krążenie. 
4. Imbir – ma silne właściwości przeciwzapalne, stymuluje krążenie. 
5. Papryka chili – chyba najpotężniejszy stymulator krążenia. 
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6. Kurkuma – przyprawa doskonała, oczyszcza i zmniejsza stan zapalny. Blokuje rozwój raka i 
zapobiega demencji. Pomaga szczególnie osobom cierpiącym na bóle stawów. 

7. Ocet jabłkowy – stosował go ojciec medycyny – Hipokrates. Ocet jabłkowy jest produkowany ze 
świeżych i dojrzałych jabłek, które ulegają fermentacji i przechodzą przez rygorystyczny proces, by 
otrzymać produkt końcowy. Ocet jabłkowy zawiera pektynę, która zmniejsza poziom złego 
cholesterolu i reguluje ciśnienie krwi. Ocet korzystnie wpływa na stan kości, dba o włosy, paznokcie, 
zęby. To cenne źródło potasu, który odpowiada m.in. za usuwanie z organizmu toksyn. Beta-karoten 
obecny w occie jabłkowym zapobiega uszkodzeniom skóry. 

SREBRO KOLOIDALNE – SREBRNA WODA 

Wskazania: 

Srebro koloidalne poleca się osobom cierpiącym na: 

• Przeziębienie i grypę 
• Katar, kaszel 
• Zapalenie gardła, zatok, oskrzeli i płuc 
• W doraźnym  leczeniu anginy, grzybicy oraz pleśniawek (np. jamy ustnej) 
• W leczeniu opryszczki, trądziku 
• W gojeniu się ran otwartych, 
• Przy różnego typu obrażeniach, skaleczeniach, oparzeniach i odmrożeniach 
• Dla osób osłabionych, przemęczonych bądź przewlekle chorych 
• Dla osób mających  problem z przemianą materii lub trawieniem 

Jak działa srebro koloidalne? Skuteczność działania srebra koloidalnego uzależniona jest on wielkości jego 
cząsteczek i będzie tym lepsza im mniejsza jest cząsteczka srebra, ponieważ ma ona wtedy  większą 
powierzchnie względną działania. Optymalna wielkość cząsteczki to 0,015 do 0,0005 mikrona gdzie dla 
porównania  wirusy mają wielkość rzędu od 15 do 150 nm a  bakterie  od 350 do 1 000 nm. Dlatego ze 
względu na wielkość cząsteczek srebro koloidalne może swobodnie wnikać do wnętrza patogenów i 
niszczyć je bez żadnych ograniczeń. Stąd też koloidalne minerały, których rozmiary są znacznie mniejsze są 
dużo lepiej wchłaniane i przyswajane. 

Zalety: 

• Bezpieczne i nietoksyczne 
• Nie powoduje skutków ubocznych 
• Nie akumuluje się w organizmie, jest łatwo wydalane (w ciągu kilku dni) 
• Działanie podobne do antybiotyku 
• Nie reaguje z innymi lekami 
• Chroni dobroczynna florę bakteryjna w organizmie a niszczy ponad 650 chorobotwórczych bakterii, 

wirusów, grzybów i pleśni 
• Nie podrażnia układu pokarmowego i wątroby 
• Przyspiesza regeneracje naskórka i nie pozostawia widocznych blizn 
• Wzmacnia odporność 
• Wspomaga jasność myślenia 
• Nie uzależnia 
• Efektywne i szybkie w działaniu ze względu na wysoką przyswajalność (od 90 do 100% w zależności 

od czystości roztworu) spowodowana identyczną strukturą preparatu i płynów ustrojowych 
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Wady: 

• Brak możliwości długotrwałego stosowania (kuracja czasowa) 
• Powoduje alergie u osób uczulonych na srebro metaliczne 

Jak stosować? W zależności od zwalczanej dolegliwości srebro koloidalne można przyjmować 
wewnętrznie (płukanie jamy ustnej, gardła, irygacja pochwy) bądź stosować zewnętrznie 
(bezpośrednio na skórę). 

Dawkowanie 

Wewnętrznie 

• profilaktycznie: 1 łyżeczka dziennie (ok. 5 ml); 
• przy przeziębieniach, infekcjach i grypie: 4 razy dziennie 1 łyżeczka (4×5 ml); 
• przy schorzeniach przewlekłych: 2  razy dziennie 1 łyżeczka (2×5 ml); 
• dla podniesienia witalności: do 6 łyżeczek dziennie (około 30 ml). 

Uwaga: Preparat zaleca się stosować wewnętrznie przez okres 2 miesięcy. Po upływie tego czasu należy 
zrobić kilkudniową przerwę. 

Zewnętrznie 

Preparat należy stosować 2-3 razy dziennie 

• jako bezpośrednie okłady na skórę  przy pomocy nasączonego roztworem gazika 
• do przemywania zmienionych/poparzonych miejsc 
• do spryskiwania sprayem 

Uwaga: W przypadku wrażenia, ze działanie srebra jest za mocne lub za słabe bądź w razie ewentualnych 
pytań lub wątpliwości należy zwrócić się do lekarza. 

Przechowywanie: Zaleca się przechowywanie roztworu w temperaturze pokojowej, z dala od 
dzieci, źródeł światła i pola elektromagnetycznego (telewizor, kuchenka mikrofalowa) 

Gdzie kupić? SK można kupić w większości sklepów zielarskich, czasami w aptekach. Znaleźć je można na 
Internecie. Zapraszamy też do skorzystania z naszej oferty zakup w sklepiku na www.kapsaicyna.eu 

DOŻYLNA TERAPIA WITAMINĄ C 

Witamina C (kwas L-askorbinowy) jest antyoksydantem (hamuje działanie wolnych rodników - 
czynnik redukujący), pomaga w walce z infekcjami, stymuluje leczenie ran i regenerację naczyń 
krwionośnych, a jej niedobór wywołuje szkorbut. Witamina C odpowiada za syntezę kolagenu 
(główne białko tkanki łącznej). Na poziomie molekularnym kwas askorbinowy pełni funkcję donora 
(dawcy) elektronów dla enzymów biorących udział w produkcji kolagenu. Kwas askorbinowy jest 
pochodną glukozy, z której może być wytwarzany przez komórki wielu zwierząt (np. psy) i roślin. 
Organizm człowieka nie posiada zdolności do samodzielnej syntezy kwasu askorbinowego, który 
musi otrzymywać z zewnątrz.  
 
Badania laboratoryjne przeprowadzone na liniach komórkowych i zwierzętach wykazały, że 

http://www.kapsaicyna.eu/
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wysokie stężenie witaminy C może hamować rozwój różnych rodzajów raka. Udokumentowano, że 
witamina C może selektywnie zabijać np.: komórki raka odbytnicy. Kwas askorbinowy powoduje 
powstawanie reaktywnych form tlenu (ang. reactive oxygen species, ROS), które wywołują śmierć 
komórek poprzez uszkodzenie DNA. Komórki raka jelita grubego wytwarzają duże ilości enzymu 
GLUT1 - odpowiedzialnego za transport glukozy do wnętrza komórek. To samo biało (GLUT1) może 
transportować utlenioną formę kwasu askorbinowego - w wyniku konkurencji spada wydajność 
transportu glukozy przez komórkę. Dodatkowo reaktywne formy tlenu mogą inaktywować GLUT1 - 
zahamowanie transportu glukozy. Jednocześnie pokazano, że niektóre formy witaminy C mogą 
osłabiać lub wzmagać skuteczność chemioterapii. Osiągnięcie wysokiego stężenia witaminy C w 
organizmie jest możliwe poprzez podanie bezpośrednio do krwioobiegu - za pomocą kroplówki. 
Badania kliniczne wykazały, że wysokie stężenie witaminy C po podaniu dożylnym powoduje 
niewiele działań niepożądanych, a maksymalna bezpieczna dawka dla pacjenta bez przeciwskazań 
wynosi 1,5g/kg. Pacjenci z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, chorobami nerek 
oraz cierpiący na hemochromatozę powinni unikać dużych dawek witaminy C. Kwas 
askorbinowy podany dożylnie utrzymuje się w krwioobiegu przez 4 godziny, a jego stężenie jest 
wyże niż po podaniu doustnym. Skuteczność terapii witaminą C u pacjentów chorujących na 
nowotwory badana jest od około 45 lat, jednak do tej pory witamina C nie została zatwierdzona, 
jako środek leczniczy na żadną chorobę inną niż szkorbut! 
 
Jednym z preparatów stosowanych w terapii opartej na podawaniu dużych dawek witaminy C jest 
np. Pascorbin, który zawiera lewoskrętną witaminę C. Preparat ten jest importowany, koszt – cena 
regularna jednego opakowania 50ml/7,5g to 75,00zł.  
 
Służę pomocą w dostarczeniu jej dla Państwa, co tydzień jeździmy do Niemiec i możemy ją w 
większej ilości zakupić dla Państwa. W tej sprawie proszę o kontakt! 
 
Najczęściej zadawane pytania: 
 
W jakim roztworze przygotowywana jest kroplówka z witaminy C? 
Witamina C (kwas askorbinowy) najczęściej rozcieńczana jest w soli fizjologicznej (0,9% NaCl). 
Askorbinian sodu może być rozcieńczany w wodzie a nie soli fizjologicznej - pozwala to nieco 
ograniczyć ilość kationów sodowych podawanych pacjentowi (100 ml soli fizjologicznej zawiera 0,9 
g NaCl). Zarówno kwas askorbinowy jak i askorbinian sodu w roztworze wodnym występują w 
postaci zdysocjowanej tzn. w formie anionu askorbinianowego i odpowiednio kationu 
wodorowego lub sodowego.  
 
Jakie jest pH roztworu kwasu askorbinowego i czy trzeba go zobojętniać przed podaniem 
dożylnym?  
pH wynosi około 4-5. Kroplówka przygotowana w soli fizjologicznej nie wymaga zobojętniania.  
 
Czy witamina C rozpada się pod wpływem światła? 
Tak, kwas askorbinowy jest związkiem światłoczułym i powinien być przechowywany w ciemności. 
Podczas wlewu nie ma konieczności używania ciemnych drenów i zakrywania kroplówki.  
 
W jakiej temperaturze przechowywać witaminę C? 
Witamina C jest stabilna w temperaturze pokojowej.  
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Askorbinan sodu czy kwas askorbinowy?  
Askorbinian sodu to sól sodowa kwasu askorbinowego, która w przemyśle spożywczym 
wykorzystywana jest jako środek konserwujący (E301). W organizmie związek ten przekształcany 
jest do kwasu askorbowego z uwolnieniem kationu sodowego. W przypadku dożylnego podawania 
dużych dawek witaminy C zastosowanie askorbinianu sodu może prowadzić do hipernatremi 
(nadmiar sodu) i stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta. Askorbinian sodu jest mniej 
kwaśny od kwasu askorbinowego, dlatego niektórzy wolą przyjmować ten związek oralnie.  

Herbatka Essiac 

Herbatka Essiac – słynąca ze swych antynowotworowych właściwości składa się z 4 ziół, które działając            
w synergii potęgują swoje właściwości. 

W skład mieszanki wchodzą korzeń łopianu, szczaw polny, kora wiązu czerwonego i korzeń rabarbaru 
lekarskiego. Dwa pierwsze składniki można samemu zebrać, dwa pozostałe kupić w przystępnej cenie 
wówczas koszt herbatki będzie wielokrotnie niższy niż zaporowa cena gotowego suplementu  dostępnego 
na rynku, którego oryginalne opakowanie 40g kosztuje ponad 150,00zł! 

Łopian (Arctium lappa)  jest stosowany w medycynie ludowej jako zioło odtruwające, usuwające toksyny          
i produkty przemiany materii. Ma działanie przeciwzapalne, regenerujące wątrobę i moczopędne. Pomocny 
w leczeniu chorób stawów, infekcjach i chorobach skóry. Szczaw  polny (Rumex acetosella) w medycynie 
ludowej wykorzystywany był w leczeniu chorób zakaźnych jak np. czerwonka, anemii, 
osłabieniu,  artretyzmie, chorobach pasożytniczych, zaparciach, biegunkach, zastojach żółci. Kora wiązu 
czerwonego (Ulmus rubra) kora z drzewa pochodzącego z Ameryki Północnej stosowana jest w chorobach 
przewodu pokarmowego, zwłaszcza stanach zapalnych żołądka i jelit a medycynie ludowej w leczeniu 
nowotworów. Rabarbar (Rheum palmatum) jest bogatym źródłem błonnika, łagodzi zaparcia, reguluje 
poziom glukozy, poprawia metabolizm, jest bogatym źródłem przeciwutleniaczy i ma potwierdzone 
naukowo. 

Pić 3 x dziennie po ½ szklanki naparu. Naparu nie należy słodzić, gdyż cukier neutralizuje większość jego 

właściwości! Na przygotowanie ½ szklanki naparu używamy 1-dną płaską łyżeczkę pomieszanych ze sobą ziół. 

 nazwa Essiac jest zastrzeżonym znakiem towarowym٭

Historia herbatki Essiac 

Warto wspomnieć o historii herbatki Essiac, która sama w sobie jest fascynująca. 

W latach 20-tych ubiegłego wieku młoda kanadyjska pielęgniarka Rene Caisse (anagram Essiac) poznała 
kobietę, która jak twierdziła, została wyleczona wiele lat wcześniej z raka piersi  przez indiańskiego szamana 
przy pomocy mieszkanki ziół. Pielęgniarka postanowiła sobie za cel odkrycie tajemnicy przepisu. Przez 
dłuższy czas  poszukiwała informacji w wielu źródłach i po wielu eksperymentach udało jej się uzyskać napój, 
którym wyleczyła swoją chorą na nowotwór ciotkę. Po tym sukcesie przez kilka lat współpracowała                       
z lekarzami, a następnie w miejscowości Bracebridge, niedaleko Toronto wydzierżawiła nieczynny hotel gdzie 
otworzyła swoją klinikę. W klinice skutecznie leczyła pacjentów z nowotworami i cukrzycą do 1937r. W 1938 
władze zamknęły „szpital” oficjalnie pod pretekstem szarlatanerii, nieoficjalnie jak się mówiło z powodu tego 
że Rene nie chciała zdradzić receptury Ministerstwu Zdrowia i Królewskiemu Towarzystwu do Spraw Raka. 
Kobieta obawiała się, zresztą słusznie, że receptura zostanie opatentowana, przez co cena wzrośnie i nie 
każdego będzie stać na zakup. Przez dziesięciolecia pielęgniarka otrzymywała od różnych firm i osób 
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fizycznych propozycje sprzedaży „sekretu” za olbrzymie kwoty, jednak konsekwentnie odmawiała. W końcu, 
kilka lat przed śmiercią przekazała koncernowi Resperin jedynie formułę nie dokładny przepis za 
symbolicznego 1$ i obietnicę, że koncern przeprowadzi dokładne badania naukowe. Koncern opatentował 
herbatkę i obecnie cena jej jest bardzo wysoka. 

Jednak po jej śmierci, współpracownicy Rene wyjawili proporcje i sposób w jaki pielęgniarka przygotowywała 
napar i obecnie każdy może z niego skorzystać. 

WITAMINA C LIPOSOMALNA 
 

Podstawą każdej naturalnej kuracji anty-nowotworowej jest Witamina C.     Sama w sobie, jest jedną 
z kuracji anty-nowotworowych oraz niezbędnym elementem pozostałych kuracji. Nie mówimy tu o 
Witaminie C typu „Rutinoscorbin” gdzie, zawartość Witaminy C jest bardzo mała, lecz o większych dawkach 
powyżej 1000mg. Należy pamiętać o tym, że nasz organizm jest w stanie przyswoić tylko pewną dawkę 
Witaminy C, którą zazwyczaj przyjmujemy doustnie. Na rynku jest dużo różnych witamin, lecz proponuję 
skupić się na kilku z nich. I tak na rynku mamy: „Ceviforte C-1000mg”, „Acerolę” pod różnymi postaciami 
oraz najbardziej polecaną przez wszystkich Witaminę C w najczystszej formie, czyli Kwasu L-Ascorbinowego. 
Tak jak wspomniałem powyżej takiej witaminy nasz organizm przyswoi 2-3 gramy (2000-3000mg) na dobę, 
każdą większą ilość wydalimy w formie moczu lub dopadnie nas biegunka... W chorobie nowotworowej 
podaje się dużo większe dawki Witaminy C, ale jak to zrobić, aby cała została przyswojona? Są różne 
rozwiązania i tak: 1. niemiecka Witamina C w formie zastrzyku np.: „Pascorbin” (ampułka 7,5g za 75zł). Jak 
łatwo policzyć miesięczna kuracja nie licząc pielęgniarki i innych niezbędnych dodatków jak Sól do 
przygotowania wlewu to koszt grubo ponad 2 tys. zł. 2. Gotowa Witamina C Liposomalna np.: „Dr Mercola” 
60 kapsułek po 1000mg za 130zł. Jak łatwo policzyć, aby zapewnić sobie co najmniej 7,5g na dobę musimy 
przyjąć 8 kapsułek, czyli opakowanie wystarczy nam na ponad tydzień. Na miesiąc zużyjemy 4 opakowania, 
czyli koszt to ponad 500zł miesięcznie. A co w przypadku, gdy będziemy chcieć przyjmować większą dawkę 
witaminy, ponieważ zajdzie taka potrzeba??? Koszty będą przeogromne! I tu mamy 3-cie rozwiązanie tj. 
wyrób we własnym zakresie Witaminy C Liposomalnej w oparciu o Kwas L-Askorbionowy i Lecytynę oraz 
urządzenie zwane wanienką ultradźwiękową. Pomijając jednorazowy koszt zakupu wanienki (ok. 150zł) oraz 
poświęconego czasu, koszty wytworzenia witaminy będą następujące: z 1kg kwasu i 1kg lecytyny (łączny 
koszt produktów to 100zł) uzyskamy 400g witaminy C, która przy dawkowaniu 7,5g/dobę wystarczy nam na 
ponad 1,5miesiąca kuracji! Zapraszam do zakupu zestawów (wraz z opisem jak to zrobić) do domowej 
produkcji Witaminy C Liposomalnej, lub też samych komponentów (kwas i Lecytyna), bądź też gotowej, 
domowej Witaminy C Liposomalnej w butelkach do picia. Butelka o pojemności 0,5l zawiera 360ml płynu o 
zawartości 10g przyswajalnej Liposomalnej Witaminy C. Koszt butelki to 10zł. Taką witaminę należy 
przechowywać w lodówce i spożywać na bieżąco. 

Niniejszy tekst ma jedynie charakter informacyjny i nie może zastąpić porady, diagnozy 
czy też zaleceń lekarskich. W przypadku problemów zdrowotnych skonsultuj się z 

lekarzem. Pamiętajmy! Wszystko co robimy, robimy na własną odpowiedzialność i ryzyko. 

W razie pytań proszę o kontakt! 
 
Pzdr. 
Dariusz. 
tel. (+48) 734 439 487 (T-Mobile) 
www.kapsaicyna.eu 
www.kapsaicyna.eu/kompedium 
e-mail: didiidexter@o2.pl i kuracje@o2.pl 

http://www.kapsaicyna.eu/
mailto:didiidexter@o2.pl
mailto:kuracje@o2.pl
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SÓL HIMALAJSKA – ZESTAWIENIE PIERWIASTKÓW I MINERAŁÓW 

 

Element Ion Atomic # Concentration 

Hydrogen H 1 0.30 g/kg 

Lithium Li 3 0.40 g/kg 

Beryllium Be 4 <0.01 ppm  

Boron B 5 <0.001 ppm  

Carbon C 6 <0.001 ppm  

Nitrogen N 7 0.024 ppm 

Oxygen O 8 1.20 g/kg 

Fluoride F 9 <0.1 g  

Sodium Na 11 382.61 g/kg 

Magnesium Mg 12 0.16 g/kg 

Aluminum Al 13 0.661 ppm 

Silicon Si 14 <0.1 g  

Phosphorus P 15 <0.10 ppm  

Sulfur S 16 12.4 g/kg 

Chloride Cl 17 590.93 g/kg 

Potassium K 19 3.5 g/kg 

Calcium Ca 20 4.05 g/kg 

Scandium Sc 21 <0.0001 ppm  

Titanium Ti 22 <0.001 ppm  

Vanadium V 23 0.06 ppm 

Chromium Cr 24 0.05 ppm 

Manganese Mn 25 0.27 ppm 

Iron Fe 26 38.9 ppm 

Cobalt Co 27 0.60 ppm 

Nickel Ni 28 0.13 ppm 

Copper Cu 29 0.56 ppm 

Zinc Zn 30 2.38 ppm 

Gallium Ga 31 <0.001 ppm  

Germanium Ge 32 <0.001 ppm  

Arsenic As 33 <0.01 ppm  

Selenium Se 34 0.05 ppm 

Bromine Br 35 2.1 ppm 

Rubidium Rb 37 0.04 ppm 

Strontium Sr 38 0.014 g/kg 
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Ytterbium Y 39 <0.001 ppm  

Zirconium Zr 40 <0.001 ppm  

Niobium Nb 41 <0.001 ppm  

Molybdenum Mo 42 0.01 ppm 

Technetium Tc 43 Unstable artificial isotope 

Ruthenium Ru 44 <0.001 ppm  

Rhodium Rh 45 <0.001 ppm  

Palladium Pd 46 <0.001 ppm  

Silver Ag 47 0.031 ppm 

Cadmium Cd 48 <0.01 ppm  

Indium In 49 <0.001 ppm  

Tin Sn 50 <0.01 ppm  

Antimony Sb 51 <0.01 ppm  

Tellurium Te 52 <0.001 ppm  

Iodine I 53 <0.1 g  

Cesium Cs 55 <0.001 ppm  

Barium Ba 56 1.96 ppm 

Lanthanum La 57 <0.001 ppm  

Cerium Ce 58 <0.001 ppm  

Praseodymium Pr 59 <0.001 ppm  

Neodymium Nd 60 <0.001 ppm  

Promethium Pm 61 Unstable artificial isotope 

Samarium Sm 62 <0.001 ppm  

Europium Eu 63 <3.0 ppm  

Gadolinium Gd 64 <0.001 ppm  

Terbium Tb 65 <0.001 ppm  

Dysprosium Dy 66 <4.0 ppm  

Holmium Ho 67 <0.001 ppm  

Erbium Er 68 <0.001 ppm  

Thulium Tm 69 <0.001 ppm  

Ytterbium Yb 70 <0.001 ppm  

Lutetium Lu 71 <0.001 ppm  

Hafnium Hf 72 <0.001 ppm  

Tantalum Ta 73 1.1 ppm 

Wolfram W 74 <0.001 ppm  

Rhenium Re 75 <2.5 ppm  

Osmium Os 76 <0.001 ppm  

Iridium Ir 77 <2.0 ppm  
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Platinum Pt 78 0.47 ppm 

Gold Au 79 <1.0 ppm  

Mercury Hg 80 <0.03 ppm  

Thallium Ti 81 0.06 ppm 

Lead Pb 82 0.10 ppm 

Bismuth Bi 83 <0.10 ppm  

Polonium Po 84 <0.001 ppm  

Astatine At 85 <0.001 ppm  

Francium Fr 87 <1.0 ppm  

Radium Ra 88 <0.001 ppm  

Actinium Ac 89 <0.001 ppm  

Thorium Th 90 <0.001 ppm  

Protactinium Pa 91 <0.001 ppm  

Uranium U 92 <0.001 ppm  

Neptunium Np 93 <0.001 ppm  

Plutonium Pu 94 <0.001 ppm  

 

Woda Utleniona 

Zastosowanie wewnętrzne wody utlenionej 

Do stosowania wewnętrznego stosujemy 3% wodę utlenioną. Zażywać zaczynając od 1 kropli na dwie-trzy 
łyżki wody 3 x dziennie przed jedzeniem lub 1.5 – 2 godziny po posiłku. Codziennie zwiększać dawkę o 1 
kroplę, aż dojdziemy do 10 kropli. Przerwać kurację na 2 – 3 dni i podjąć ją znowu, ale już w dawce 10 kropli, 
robiąc przerwę co 1-3 dni. Można powyższe ilości wody utlenionej wymieszać w szklance wody. Będziemy 
dzięki temu bardziej nawodnieni, a gdy będziemy pić ją na rano na czczo to dodatkowo wydalimy                             
z pęcherzyka żółciowego zgęstniałą przez noc żółć, która jest głównym czynnikiem kamieniotwórczym.   

Najlepiej pić wodę utlenioną ze szczyptą soli (wziąć sól do ust i popić wodą wymieszaną z wodą utlenioną). 
W ciągu dnia całkowita ilość soli nie powinna przewyższać 2-3 g i nie powinno się tego przekraczać. Niektórzy 
nie robią przerw w piciu wody utlenionej. 

W razie konieczności dzieciom do 5 roku życia można podawać po 1-2 krople na łyżkę wody, od 5 do 10 roku 
życia – po 2-5 kropel, od 10 do 14 lat – po 5-8 kropel jednorazowo, również 30 minut przed posiłkiem lub 1,5 
– 2,0 godziny po posiłku. 

Woda utleniona powinna być pita na pusty żołądek przed jedzeniem lub 1,5 do 2 godzin po jedzeniu. Nie 

należy używać chlorowanej wody kranowej.  

 

Aplikacja do nosa i do uszu: 

• W każdej chorobie, stanach dyskomfortu (grypa, przeziębienie, ból głowy) – szczególnie w chorobie 
Parkinsona, stwardnieniu rozsianym, dolegliwościach górnych dróg oddechowych (zapalenie zatok 
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przynosowych lub czołowych), szumie w uszach i innych, należy zakrapiać nadtlenek wodoru do nosa, 
rozcieńczywszy 15 kropel w łyżce stołowej wody. Całą pipetkę wkrapiać najpierw do jednej, a potem 
do drugiej dziurki. Po 1-2 dniach można zwiększyć dawkę – po 2-3 pipetki do każdej dziurki. Potem 
można wprowadzać do jednego centymetra sześciennego za pomocą jednogramowej strzykawki. 
Kiedy po upływie 20-30 sekund z nosa zacznie wydzielać się śluz, należy udać się do łazienki, skłonić 
głowę na ramię, zatkać palcem tę dziurkę w nosie, która znajduje się wyżej, a przez dolną spokojnie 
wydmuchać wszystko, co wydostaje się z nosa. Następnie przechylić głowę na drugie ramię i 
powtórzyć to samo. Przez 10-15 minut nic nie jeść i nie pić. 

• Przy krwotokach z nosa (o tym dobrze wiedzą lekarze pogotowia) nos zatyka się tamponami z 3% 
nadtlenkiem wodoru, a następnie szuka się przyczyny krwawienia. 

• W różnych dolegliwościach uszu i w niedosłuchu należy stosować początkowo 0,3-0,5% roztwór 
nadtlenku wodoru (ok. 1 ml 3% H2O2, czyli wody utlenionej, na 1 stołową łyżkę wody). Po kilku dniach 
można stężenie roztworu zwiększyć do 1-2% (zakrapiać lub umieszczać w uchu tampon z waty). 

Uwaga: 

• Biorąc wodę utlenioną bezpośrednio przed snem można mieć trudności z zasypianiem, ponieważ 
wzrasta poziom tlenu w komórkach. 

• Osoby, które miały przeszczepy, nie mogą stosować wody utlenionej. Woda utleniona stymuluje 
system odpornościowy i może spowodować odrzucenie przeszczepu. 

• Negatywne działanie nadtlenku wodoru przy stosowaniu wewnętrznym wyjaśnić należy tym, że w 
przewodzie pokarmowym jest mało enzymu katalazy lub nie ma go wcale. Oto dlaczego dobrano 
dawkę nie przewyższającą 10 kropel w trakcie jednego wlewu 1 godzinę przed posiłkiem lub 1,5-2,0 
godziny po posiłku. 

• Nawet sami chorzy mogą określić dla siebie dawkę, która wydaje się im do przyjęcia i nie wywołuje 
dyskomfortu, na przykład nawet nie przewyższającą 3-5 kropel jednorazowo. 

W naszym „cywilizowanym życiu” jemy smażone, wędzone, a dodatkowo zatrute chemią, pozbawione tlenu 
pokarmy, i dlatego do ich strawienia potrzeba go bardzo dużo. A tkanki żyją praktycznie w środowisku 
beztlenowym i zmuszone są walczyć o każdy dodatkowy łyk powietrza. 

Dlatego u niektórych osób przyjęcie nawet 2 kropel nadtlenku wodoru wywołuje nieraz różne dolegliwości  
z omdleniem włącznie, podobnie jak to ma miejsce z mieszczuchem, który ocknął się w lesie. 

Jednak w związku z tym, że organizm ludzki – na skutek siedzącego trybu życia, sposobu żywienia i innych 
czynników – praktycznie zawsze odczuwa niedobór tlenu, przyjmowanie nadtlenku wodoru przy 
jakichkolwiek zaburzeniach nie okaże się zbędnym. 

Jeśli po zażyciu nadtlenku wodoru pojawią się jakiekolwiek nieprzyjemne efekty, bóle, ociężałość i inne, to 
przerwijcie zażywanie na 1 -2 dni, albo też zmniejszcie dawkę do 3-5 kropel. 

W czasie używania nadtlenku należy zażywać witaminę C (jeden ząbek czosnku dziennie spełni to zadanie). 

Nadtlenek wodoru należy przechowywać w ciemnych naczyniach, naczynie musi być hermetycznie 
zamknięte, ponieważ w kontakcie z powietrzem nadtlenek wodoru szybko ulega rozkładowi. Dotyczy to 
również roztworów nadtlenku wodoru (wody utlenionej). 
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Zastosowania zewnętrzne wody utlenionej 

• Użyć sody oczyszczonej i takiej ilości 3% wody utlenionej, aby zrobiła się pasta, lub zanurzyć 
szczoteczkę do zębów w 3% wodzie utlenionej i umyć zęby. Woda utleniona rozpuszcza kamień 
nazębny, tworzy zdrowe dziąsła i wybiela zęby. Soda oczyszczona i woda utleniona tworzą najlepszą 
pastę do zębów. 

• Do płukania jamy ustnej stosować 1 łyżeczkę 3% roztworu na 50 ml wody. 

• Jako kompresy, wcierania w dowolne chore miejsce (okolica serca, stawy itd.), smarowania 
powierzchni skóry przy chorobie Parkinsona, stwardnieniu rozsianym: 1-2 łyżeczki 3% roztworu 
nadtlenku wodoru (standardowa woda utleniona) na 50 ml wody, ze stopniowym zwiększeniem 
stężenia roztworu aż do 3% (czyli do stężenia nierozcieńczonej wody utlenionej). 

• W chorobach skóry (egzema, łuszczyca i inne) można stosować nie tylko nierozcieńczoną wodę 
utlenioną (3% roztwór nadtlenku wodoru), ale i 15-25-33% nadtlenek wodoru, przygotowany z 
tabletek Hydroperytu, który można nabyć w sklepach z odczynnikami chemicznymi. Należy smarować 
wysypki 1-2 razy dziennie, aż do całkowitego ich ustąpienia. 

• Jeśli cierpicie na grzybicę stóp albo innych części ciała, lub brodawki na ciele i inne wykwity, należy 
je smarować 3% roztworem H2O2 (nierozcieńczoną wodą utlenioną) przez kilka dni, a dolegliwości 
znikną. 

• Przy zainfekowanych ranach, procesach ropnych, krwiakach itp., nadtlenek wodoru sprzyja 
szybszemu gojeniu się. Jak wiadomo, dobrym środkiem dezynfekującym przy płytkich ranach, 
pęknięciach i chorobach skóry są ałuny. Ich zastosowanie będzie skuteczniejsze w połączeniu z 
nadtlenkiem wodoru: do 10% roztworu ałunów (na 10 ml wody 10 g ałunów) dodać 1 łyżeczkę 3% 
nadtlenku wodoru. Roztwór ten jest świetnym środkiem do leczenia wrzodów, chorób skóry, 
powierzchniowych ran i zapalenia węzłów chłonnych. 

• Wykorzystanie nadtlenku wodoru w kąpielach. Zazwyczaj zwracamy niewiele uwagi na naszą skórę, 
a przecież jej powierzchnia to 2 m². Działa ona jak nerki i płuca. Znaczy to, że przez skórę również 
oddychamy, i przez nią odprowadzane są produkty metabolizmu. Oto dlaczego po ćwiczeniach 
fizycznych i po spoceniu się należy koniecznie wziąć lekki prysznic, w przeciwnym bowiem razie 
szkodliwe substancje ponownie znajdą się w organizmie. 
W celu zażycia jednej ciepłej kąpieli należy wziąć 5-6 buteleczek wody utlenionej (po 40 ml). Czas 
kąpieli to 30-40 minut. Dolewaj ciepłej wody, aby utrzymać temperaturę. Następnie należy umyć się 
czystą wodą. 
Pamiętajcie jednak, że mydła i szampony, zawierają w swym składzie zasady i zmywając z powierzchni 
skóry kwaśną warstwę ochronną, czynią nas naprawdę nagimi wobec infekcji, które mogą przeniknąć 
przez skórę. Cykl zabiegów – 5-6 kąpieli co drugi dzień – można powtórzyć po upływie dwóch tygodni. 

• Bardzo dobrze działa na skórę sauna parowa z nadtlenkiem wodoru, która jest już od dawna 
oficjalnie zalecana w wielu krajach: Anglii, USA, Kanadzie. 

Jak działają kąpiele z nadtlenkiem wodoru? 

Normują stolec, wypędzają glisty, regulują powłokę skórną, w egzemie, łuszczycy, zapaleniach skóry                      
i wrzodach troficznych, łagodzą ból kręgosłupa, stawów i mięśni. 
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Uwaga! Podczas kąpieli z nadtlenkiem wodoru możliwe jest zaobserwowanie podwyższonej temperatury 
ciała, pojawienie się zaróżowień na skórze, niewielkie kłopoty ze stolcem. Nie ma w tym nic niepokojącego 
– są to oznaki zanieczyszczenia organizmu. Im większe zanieczyszczenie, tym bardziej wyrażą się te objawy. 
Natomiast zdrowy człowiek po takiej kąpieli odczuje jedynie ulgę. 

Zastosowanie wody utlenionej w kosmetyce  

Wszystkie istniejące środki kosmetyczne – kremy, żele i balsamy – wykazują jedynie zewnętrzne działanie.   
A przecież zaburzenie funkcji komórki zależy od wewnętrznego stanu organizmu – od jego zanieczyszczenia. 
A ono z kolei zależy przede wszystkim od tego, czy komórki otrzymują odpowiednią ilość tlenu. Suchą skórę, 
zaskórniki, zmarszczki i wiele innych likwiduje się dobrze przy pomocy nadtlenku wodoru. 

• Należy przemywać twarz ciepłą wodą, dobrze ją wytrzeć i – zmoczywszy watkę w nadtlenku                      
o stężeniu 1-2%, a potem 2% – wymasować twarz i szyję. Po 20-30 minutach należy ponownie opłukać 
twarz w ciepłej wodzie. 

• Identyczny zabieg można wykonać przy cellulicie, wzmocni się działanie nadtlenku wodoru za pomocą 
masażera lub aplikatora Kuzniecowa, a najlepiej Lyapko (każda inna rękawica lub gumowa gąbka do 
cellulitu spełni tu swą rolę). Należy wymasować biodra, brzuch, ręce i nogi, a następnie zwilżyć 
powierzchnię skóry 3% nadtlenkiem wodoru. 

• Trzymaj spryskiwacz z 3% wodą utlenioną pod prysznicem. Spryskaj swoje ciało po umyciu. Chroń 
oczy, brwi i włosy. 

Mocz stopy w 3% ciepłej wodzie utlenionej aż odczujesz poprawę. 
 

KAPSAICYNA W KAPSUŁCE 
(3 razy mocniejsza od tradycyjnego maceratu)  

OPIS: 
Dla wszystkich chorych i tych, którzy jeszcze nie próbowali kuracji Kapsaicyną 
a w szczególności dla osób, które próbowały już kiedyś lub stosują nadal tę 
kurację w formie maceratu z oleju i papryki (i doszły do wniosku, że po jej 
zastosowaniu widzą poprawę stanu zdrowia zarówno poprzez swoje 
obserwacje jak i wyniki lekarskich lub laboratoryjnych badań kontrolnych) a 
chciałyby jednocześnie zwiększyć dawkę Kapsaicyny i co za tym idzie 
przyśpieszyć proces wychodzenia z choroby nowotworowej mamy 
przygotowaną Kapsaicynę w formie kapsułek żelatynowych. Jest to absolutna 
nowość, której nikt w Polsce nie jest w stanie Państwu zaoferować! Kapsaicyna 
w tej formie bazuje w 100% na czystych i selekcjonowanych pestkach papryki 
Habanero, w których jak wiemy znajduje się najwięcej Kapsaicyny w całej 
papryce! Najlepszym gatunkiem papryki do pozyskania Kapsaicyny jest właśnie Habanero. W stosunku 
do tradycyjnego maceratu wykonanego metodą 1:1 (1l oleju na 1kg papryki) ta w kapsułce zawiera 3 
razy więcej Kapsaicyny niż jej odpowiednik – macerat! Opakowanie na miesięczną kurację zawiera 90 
kapsułek. Dawkowanie takiej Kapsaicyny w kapsułce jest prostsze: przyjmujemy ją 3 razy dziennie po 1-
dnej kapsułce w czasie trwania jednego z głównych posiłków (śniadanie, obiad, kolacja). Oczywiście 
można byłoby pić 3 razy więcej maceratu, ale mamy potwierdzone sygnały od chorych, że zwiększenie 
dziennej dawki oleju (nie Kapsaicyny w niej zawartej) niekorzystnie wpływało na funkcjonowanie układu 
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pokarmowego - trawiennego. Nie każdy organizm toleruje  „na tłusto”… Niektórzy nie tolerują oleju 
samego w sobie - czystego, a gdzie dopiero tego z Kapsaicyną… Dlatego, aby niepotrzebnie nie obciążać 
żołądka i pozostałej części układu pokarmowego trawieniem oleju zamknęliśmy Kapsaicynę w kapsułce. 
Sama kapsułka jest bezpieczna, składa się w 100% z czystej żelatyny. Podsumowując: czysta Kapsaicyna                       
i żelatyna. I nic więcej. 

Niniejszy tekst ma jedynie charakter informacyjny i nie może zastąpić porady, diagnozy czy też 
zaleceń lekarskich. W przypadku problemów zdrowotnych skonsultuj się z lekarzem. 

Pamiętajmy! Wszystko co robimy, robimy na własną odpowiedzialność i ryzyko. 

Ceny kuracji (Kapsaicyna w kapsułce): 
 
1 miesiąc (90 kapsułek) 250,00zł* 
3 miesiące (3x 90 kapsułek) 650,00zł 
+ koszt wysyłki kurierskiej DPD +20,00zł 
 
*obrazowo jest to ilość Kapsaicyny zawartej w 3l maceratu. Do przygotowania 90 kapsułek 
Kapsaicyny zużyto 3kg papryki Habanero. 
 
Czas oczekiwania na dostawę do 7dni. 
 
Zamówienia, pytania i kontakt: 
tel. (+48) 734 439 487 (T-Mobile) 
więcej informacji o Kapsaicynie i innych kuracjach: www.kapsaicyna.eu/pliki/informator.pdf 
e-mail: didiidexter@o2.pl i kuracje@o2.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:didiidexter@o2.pl


Strona 28 z 28 
 

Badanie labo naszego Srebra Koloidalnego 
 


